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صفحه 

آنتي بيوتيك
آنتي بيوتيك ها يا در اصطالح عموم چرك خشك كن ها 
در بين داروهاي امروزي، بيشــترين درصد داروهاي تجويزيرا 

به خود اختصاص مي دهند. 
آنتي بيوتيك ها از طريق كشــتن ميكــروب ها يا توقف 
تكثير آنها با عوامل بيماري زا مقابله ميكنند. امروزه متجاوز از 
100 آنتي بيوتيك مختلف وجود دارد كه پزشكان براي درمان 
ناراحتــي هاي كوچك تا عفونت هاي تهديــد كننده حيات از 
آنها اســتفاده مي كنند، ولي اگر نابه جا مصرف شــوند، بسيار 

خطرناك خواهند بود. 
با شــناخت اهميت مصرف منطقي آنتــي بيوتيك ها، 

مي توان به سالمت خود و خانواده كمك نمود.

مصرف منطقي آنتي بيوتيك ها 
هر چند برخي آنتي بيوتيك ها عليه انواع گســترده اي 
از عفونت ها مؤثر هســتند، ولي هر آنتي بيوتيكي تمام عفونت 
ها را درمان نميكند بلكه عليــه عفونت هايي به كار مي رود كه 
توســط باكتري ها، قارچ ها و انگل هاي بيماري زا بوجود آمده 
باشــند. همچنين آنتي بيوتيك ها عليه بيماري هاي ويروسي 
مثل سرما خوردگي و آنفوالنزا تأثيري ندارند. بهترين كاري كه 
ميتوان در بيماري هاي ويروســي انجام داد اين است كه اجازه 
دهيم ســرماخوردگي و آنفوالنزا، دوره خود را كه گاهاً دو هفته 
به طول مي انجامد، طي كندو فقط عالئم را تسكين دهيم. اگر 
بهبودي طي دو هفته حاصل نشــد يا عالئم بدتر شدند، جهت 

بررسي بيشتر بايد به پزشك مراجعه كرد.
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تنها پزشك مي تواند از بین انواع 

 مختلف آنتي بیوتیك ها
 نوع مؤثر بر بیماري را تشخیص دهد
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بيماري هاي زير در اكثر موارد علت ويروسي دارند:
  ســرما خوردگي و عالئم آن: گرفتگي بيني، گلودرد، عطسه، 

سرفه، سردرد
  آنفوالنــزا و عالئم آن: تــب، لرز، بدن درد، ســردرد، گلودرد، 

سرفه خشك
  خيلي از سرفه ها

  برونشيت حادو عالئم آن: سرفه و تب
  نيمي از موارد فارن ژيت داراي عالئم گلودرد

  گاسترو     انتريت هاي ويروسي همراه با اسهال

اين بيماري ها در بيشتر مواقع علت باكتريايي دارند:
  بعضي عفونت هاي گوش

  عفونت هاي شديد سينوس ها كه دو هفته يا بيشتر طول بكشد
  گلودرد استرپتوكوكي

  عفونت ادراري 

به عنوان مثال در عفونت گوش، پزشــك تشــخيص ميدهد كه 
اغلب چه نوع باكتري مي تواند باعث عفونت گوش شــود. اگر عفونتي 

باشد كه توســط گونه هاي مختلفي از باكتري يا باكتري هايي با 
حساسيت آنتي بيوتيكي غير قابل پيش بيني ايجاد مي شود، 

آزمايشــگاه نمونه هايي از خون، ادرار يا نســج فرد بيمار 
را مي گيــرد و از طريق تكنيك هــاي خاصي مثل رنگ 
آميزي يا كشــت، باكتري هاي ايجــاد كننده عفونت و 
حساســيت آنها به آنتي بيوتيك هــا را تعيين مي كند 

)آنتي بيوگرام(. 
عوامل مؤثر ديگر در انتخاب آنتي بيوتيك از طرف 
پزشــك، اطالع از سابقه حساســيت بيمار به يك آنتي 

بيوتيك خاص، قيمت دارو، ســن بيمار و بقيه داروهايي 
است كه فرد دريافت مي كند. 
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 عوارض استفاده از آنتي بيوتيك ها 
در بيماري هاي ويروسي 

  عدم درمان عفونت
  عدم كاهش سرايت بيماري 

  عدم بهبود عالئم بيماري
  امكان عوارض جانبي خطرناك

  گسترش مقاومت آنتي بيوتيكي
مقاومت به آنتي بيوتيك عبارت است از توانايي باكتري  
و ميكروب ها براي مقاومت در مقابل اثرات آنتي بيوتيك. اين 
مقاومت زماني ايجاد مي شــود كه باكتــري به گونه اي تغيير 
كنــد كه اثر داروها بــه خوبي عمل نمي كنند و آســيب هاي 

جديدي به سيستم بدن وارد ميشود.

مقاومت آنتي بيوتيكي 
مقاومــت آنتي بيوتيكــي يكــي از مهمترين معضالت 
بهداشتي جامعه امروز اســت. اين مسئله به طور آشكار باعث 
خطر براي افرادي مي شود كه عفونت ساده داشته و در صورت 
درمان تحت نظارت پزشــك مي توانســتند به خوبي بهبود 
يابند، اما با مصرف غير منطقــي آنتي بيوتيك در دفعات قبل 

باعث بي تأثير شدن اين داروها شده اند.
مقامت آنتي بيوتيكي نسل به نسل به ميكروب هاي بعدي 
منتقل مي شود و تدريجاً با ميكروب هايي مواجه مي شويم كه 
هيچ دارويــي روي آنها موثر نيســت. در نتيجه آنتي بيوتيك 
هايي كه ســال ها براي درمان يك نــوع عفونت خاص مورد 
استفاده قرار مي گرفتند، كارايي خودشان را از دست مي دهند.
عالوه بــر اين، مقاومت آنتي بيوتيكــي فقط خود فرد را 
دچار مشــكل نمي كند بلكه افراد ســالم جامعه را هم درگير 
ميســازد. يعني وقتي يــك ميكروب مقاوم مي شــود اگر به 
اعضاي خانواده، همكالسي ها يا همكاران انتقال پيدا كند در 
مورد آن فرد نيز آنتي بيوتيك قبلي را نميتوان اســتفاده كرد و 
ســالمت جامعه با گونه بيماري زاي جديدي كه به سختي و با 

هزينه زياد درمان مي شود، تهديد خواهد شد.
گونه هايي از انــواع باكتري هايي كه بــه آنتي بيوتيك 
مقاوم شده اند، شامل انواع ايجاد كننده عفونت هاي پوستي، 
مننژيت، بيماري هاي قابل انتقال از راه جنسي و عفونت هاي 
دستگاه تنفسي مثل ذات الريه، فارنژيت يا گلودرد چركي است.

براي مقابله با ايجاد مقاومت آنتي بيوتيكي 
دوره درمــان را حتي در صورت بهبــودي كامل كنيد، 
در غيــر اين صورت باكتري ها به طــور كامل از بين نمي روند 
و باكتــري هاي باقي مانده باعث عفونت مجدد مي شــوند كه 
ممكن اســت اين بار مقاوم شــده و ديگر به آنتي بيوتيك ها 

جواب ندهند.
داروهاي باقي مانــده را دور بريزيد و براي روز مبادا ذخيره 
نكنيد، زيرا آنتي بيوتيك تجويزي روي همان عفونت به خصوص 

مؤثر بوده و صرفاً براي شما در آن ايام تجويز شده است.
دارو را در ساعت تجويز شــده توسط پزشك يا دارو ساز 
مصرف كنيد. آنتــي بيوتيك زماني مؤثر خواهد بود كه به طور 

منظم مصرف شود. 
آنتــي بيوتيــك هاي خــود را بــه ديگران پيشــنهاد 
نكنيدحتي اگر عالئم شما يكسان باشد. دريافت داروي اشتباه 
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ممكن اســت درمان صحيح را به تأخير بينــدازد و باكتري ها در اين 
فاصله تكثير پيدا كنند.

روش مصرف خوراكي و تزريقي آنتي بيوتيك ها هيچ يك نسبت 
به ديگري برتري ندارند و نوع آن را پزشك تشخيص مي دهد.

درمورد تداخل مصرف آنتي بيوتيك ها با پزشــك يا داروســاز 
مشاوره كنيد. مصرف نادرست  اين داروها مي تواند جذب آنها را تحت 

تأثير قرار داده و باعث كاهش يا حذف اثر آنها شود.
درصــورت فراموش كردن دوز مصرفي يا اشــتباه در مصرف، با 

پزشك يا داروساز مشاوره كنيد.

نكاتي در هنگام مصرف آنتي بيوتيك ها
1- بيشتر آنتي بيوتيك ها بدليل مشــكالت گوارشي كه ايجاد 
ميكنند بهتر اســت بعد از غذا خورده شوند اما برخي ازآنها بايد با معده 
خالي مصرف شــوند تا اثر گذاري بيشتري داشــته باشند. طيف آنتي 
بيوتيك ها بسيار وســيع اســت و بيماران بايد نحوه مصرف آنها را از 

پزشك يا داروسازشان سوال كنند.
2- بيشــتر آنتي بيوتيك ها بهتر اســت با شير، آب ميوه، چاي و 
نوشابه مصرف نشــوند. بهترين مايع براي مصرف با  آنتي بيوتيك ها، 

آب فراوان است.
3- مصــرف همزمان لبنيــات و مكمل هــاي حاوي 

آهــن، روي و منيزيم بــا آنتي بيوتيك هــا، تأثير گذاري 
آنتي بيوتيك هــا را كاهش مــي دهد، پــس از مصرف 
همزمان لبنيات، قرص هاي كلسيم و مكمل هاي امالح 
و مواد معدني با آنتي بيوتيك هــا بايد خودداري كرد. 
بطور كلي بين مصرف آنتي بيوتيك ها و ســاير مكمل 

هاي دارويي بايد حداقل سه ساعت فاصله باشد.
4- بيمار هنــگام مراجعه به پزشــك بايد او را در 

جريان حساســيت هاي دارويي، رژيم غذايي مخصوص، 
بارداري و شيردهي، داروها و مكمل هاي گياهي كه مصرف 
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مي نمايد و ساير بيماري هايي كه به آنها مبتال است قرار دهد.
5- بعضي دارو هــا مثل قرص هاي جلوگيري از بارداري 
مي توانند اثر بعضي از آنتي بيوتيك ها را كاهش دهند يا برعكس.
6- مصرف هم زمــان الكل همراه بعضــي دارو ها مثل 
متروئيدازول و سفالوســپورين باعث كاهــش اثر دارو و ايجاد 
عوارض ناخواسته دارويي از قبيل تهوع، استفراغ، كرامپ هاي 

شكمي و سردرد مي شود.
7- كســاني كه به داليــل مختلف به طــور مكرر دچار 
عفونت هاي باكتريايي )با تشــخيص پزشك( مي شوندبراي 
مثال جراحــي لثه انجام مي دهنــد و مجبورند آنتي بيوتيك 
بخورند و بعد از مدتي دچار عفونت گوارشــي مي شــوند، اگر 
آنتي بيوتيك را درســت مصرف كنند مشكلي برايشان ايجاد 
نمي شــود چون آنتي بيوتيكي كه روي عفونت لثه تأثير گذار 
اســت با آنتي بيوتيكي كه براي دستگاه گوارشي استفاده مي 

شود، متفاوت است.
8- درمورد كساني كه دچار عفونت هاي باكتريايي عود 
كننده مي شوند و مجبورند بطور مكرر آنتي بيوتيك استفاده 
كنند قطعاً با تشــخيص آنتي بيوگرام )آزمايش حساســيت 
دارويي( برايشــان دارو تجويز مي شــود. در واقع اگر با اصرار 
خودمان در شــرايطي كه الزم نيســت آنتي بيوتيك مصرف 

كنيم، مشكل ايجاد كرده ايم.

عوارض جانبي آنتي بيوتيك ها
عوارض شــايع عمدتــاً شــامل ناراحتي هــاي ماليم 
گوارشي، تهوع، اســهال يا مدفوع نرم است. در صورت داشتن 

عوارض زير بايد با پزشك تماس گرفت:
  استفراغ 

  اسهال آبكي شديد
  دردهاي شكمي شديد

  پالك هاي سفيد بر روي زبان 
  وجود ترشح يا خارش ناحيه تناسلي خانم ها

  حساسيت به نور آفتاب

واكنش هاي آلرژيكي:
بعضي افراد به بعضــي گروه هاي آنتي بيوتيك ها عمدتاً 
گروه پني سيلين ها حساسيت دارند، در اين صورت پزشك در 
صورت آگاهي، آنتي بيوتيــك آن گروه را تجويز نخواهد كرد. 
عالئم حساسيت شــامل جوش هاي ريز قرمز، خارش، كهير، 
ورم لب، صورت و زبان و موارد شديدتر مثل سختي در تنفس 

و كاهش فشار خون مي باشد.

 در خانم ها عالوه بر موارد فوق 
بايد به نكات زير توجه شود:

1- ممكن اســت مصرف آنتي بيوتيك منجربه عفونت 
قارچي واژن شود، علت اين مسئله اين است كه در اثر مصرف 
اين دارو ها، باكتري هاي معمــول و مفيد كه در واژن زندگي 
ميكنند، كشــته مي شوند و در نتيجه قارچ به سرعت رشد مي 
كند. عالئم، شــامل يكي يا بيشتر از اين حالت هاست: خارش، 

سوزش، درد در زمان نزديكي و ترشحات واژن.
2- آنتي بيوتيك ممكن است باعث شود تأثير قرص هاي 
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خوراكي جلوگيري از بارداري كم شود. بنابراين ممكن است در طول 
دوره درمان با آنتي بيوتيك اســتفاده از روش هاي ديگر ضد بارداري 

الزم باشد كه در اين موارد بايد از داروساز يا پزشك مشاوره گرفت. 
3- در خانم هاي بــاردار، بعضي آنتي بيوتيك هــا مي توانند از 
جفت عبور كنند و به جنين صدمه برسانند. پزشك بايد از تمام مسائل 

فوق آگاه باشد.
4- در دوران شــيردهی مصــرف هر گونــه آنتی بيوتيك بايد با 

اطالع پزشك انجام شود.

 نكات بهداشتي براي پيشگيري 
از ابتال به عفونت ها

دســتان خود را به دقت با آب و صابون بشوئيد، به خصوص قبل 
از غذا خوردن، بعد از توالت و تماس با مدفوع مثل تعويض كهنه بچه.

بــراي جلوگيري از عفونت هاي غذايي، ميوه و ســبزيجات را به 
دقت بشوئيد و گوشت و تخم مرغ را كامل بپزيد.

مطمئن باشــيد كه خودتان و فرزندتان تمام واكسن هاي الزم و 
يادآورهاي آنها را به موقع دريافت نموده ايد.

از تماس نزديك فرد بيمار با ديگران حتی االمكان پرهيز شود. 
يكــي از علت هاي عفونــت باكتريال واژن، اســتفاده مكرر 

از دوش واژينــال بتادين اســت. در مجمــوع، خطرات دوش 
واژينال بتادين خيلي بيشــتر از مزاياي آن است و طبق نظر 

كارشناسان سالمت بايد از گرفتن اين دوش اجتناب نمود.
مصرف بي رويه آنتي بيوتيك نيز از داليل ابتال به 
عفونت واژينال اســت. بنابراين بايد از اين امر اجتناب 
نمود. )از راه هاي مهم پيشــگيري از عفونت واژينال، 
استفاده از لباس زير نخي و غير نايلوني، تعويض روزانه 

لباس زير، خشك كردن لباس زير آفتاب يا با اتوي خيلي 
داغ است. همين طور اســتفاده از ژل شست و شو با ثابت 
نگه داشتن PH واژن از اين بيماري پيشگيري مي كند( . 
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